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ECHTE BAKKER BALK
TEL: 12989

AJORICA
PARELS EN BIJOUX

10 jaar garantie op de parels.

MAJORICA artikelen zijn overal verkrijgbaar-

en alle colliers en bijoux zijn voorzien van

het MAJORICA merk met garantienummer.

De garantie is internationaal geldig.

Dietrich Sport
HALTESTRAAT 35 - 2042 LK ZANDVOORT - TEL. 02507-15986

CONTROLEER EVEN UW HOCKEYTAS, VOORDAT U WEER NAAR HET VELD GAAT

0- shirt

0- short-rokje

0- kousen

0- trainingspak

0- handdoek

0- badslippers

0- trui/sweater

0- stick

0- scheenbeschermers

0- mondbeschermer

0- schoenen

0- bal

0- reserve veters

0- tape

Is er iets niet in orde, kom dan even bij "DIETRICH SPORT" langs.

Wij wensen U veel hockey plezier,

hockeyspecialist

"DIETRICH SPORT "



DE GARNAEL
CLUBBLAD VAN DE ZANDVOORTSCHE HOCKEY CLUB
Verschijnt wekelijks van augustus tot juni

VOORZITTER :

SECRETARIS:
PENNINGMEESTER

REDAKTIE:

J.M. Berendsen Fr. Zwaanstraat 86 2042 CE Zandvoort Tel. (02507) 18017
Mevr. A.M. Bijlsma Patrijzenstraat 22 2042 CN Zandvoort Tel. (02507) 18611
F. Goezinne J. v. Campenstraat 55 2101 VK Heemstede Tel. (023) 293062
ABN-Bank rekeningnummer 56 57 38 194
RABO-Bank rekeningnummer 32 63 49 650
POSTBANK 336760 t.n.v. penningmeester Z.H.C.
Mevr. T Sikkens Brederodestraat 9 2042 BA Zandvoort Tel. (02507) 15295

WEDSTRIJDSECRETARIATEN
SENIOREN:
JUNIOREN A-B-C:
ASPIRANTEN EN MINI'S
ALG. LEIDING JEUGD:

E.J. Meyer Zandvoortselaan 145 2042 XK Zandvoort Tel. (02507) 17924
J. Goezinne Celsiusstraat 68 2041 TL Zandvoort Tel. (02507)14182
Ch. de Muinck Max Euwestraat 38 2042 RC Zandvoort Tel. (02507) 13875
R. Willigers v. Lennepweg 2-II 2041 LG Zandvoort Tel. (02507) 16414

AFD. GOLF
VOORZITTER:
SECRETARIS:
PENNINGMEESTER:

TELEFOON CLUBHUIS:

H. Sikkens Brederodestraat 9 2042 BA Zandvoort Tel. (02507) 15295
Mevr. E. Meyer Lorentzstraat 222 2041 SK Zandvoort Tel. (02507) 14546
H. Holsteijn P. Leffertstraat 34 2042 EH Zandvoort Tel. (02507) 15200

(02507) 15767

Pakveldstraat 21 Tel. 02507 - 12345

"DE PUUR"

Steengrill-Barbecue-Fondue-Gourinet Restaurant

Vele soorten fondue/barbecue

Onze specialiteit

visfbnduc/barbecue

waarvoor reservering gewenst

Dagelijks geopend v.a. 5 uur 's middags
Donderdag gesloten

Behalve juli en augustus

Ruime parkeergelegenheid

Geschikt voor partijen tot 70 personen

DANSVLOER AANWEZIG

Reserveren gewenst

02507 - 1 44 97

ZEESTRAAT 26 - ZANDVOORT



VOLVO
OFF. DEALER AUTOMOBIELBEDRIJF

H. P. KOOIJMAN

FORD
SERVICE

Brederodestraat 8 Zandvoort Tel. 13242

VERKOOP - INRUIL - SERVICE - REPARATIE (ALLE MERKEN)

INRUILAUTO'S met Bovag-garantie

Erkend keurbedrijf voor alle merken personenauto's

in slechts 5 tot 10 minuten

AUTOWASSTATION - DOE HET ZELF v.a. F 3.-
WARM WATER - SHAMPO - SPOELEN - IN DE WAS ZETTEN

Automaatinworp f 1.—

Brederodestraat 10

Doorlopend geopend

Ampèrestraat 8 (noord)

tffcut, bloemendaal

%,
*
verzorging van reunies, feesten en partijen tot

2500 personen;

alle dranken, toebehoren (biertaps) en glazen

worden in consignatie geleverd d.w.z. alle niet-

gebruikte goederen worden door ons retour-

genomen.

*
Voorrij-kosten worden niet in rekening gebracht.

*
Exclusief importeur voor Nederland van:

- Cognac Payrault VS., VS0P., Napoleon en X0.;
- Pineau des Charentes Payrault;

- Champagne S. Chapuy 100 % Grand Cru;
- Vin d'Alsace Paul Buecher en J.B. Adam.
- Chateau Granval - Pecharmant rouge
- Caveau de Malleval - Vaucluse (Rhone)

*
Gratis opslag van bij ons gekochte wijnen;

*

Aangesloten bij U.I.C..

Graag tot ziens op het bekende adres!
"

Koffiebranderij "De Amstel"

van ouds "de Êoarsjcs"

3Co//ie . . . rechtstreeks van de branderij

verser kan niet 1
.

Zaak

:

Koffiebranderij "De Amstel"
Schipholweg 919
2143 CE Boesingheliede
tel: 02505-1462

privé:

Gijs Sterrenburg
023-282000
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Zondagavond elf uur. Door de omschakeling van zomer- naar
wintertijd staat de boilogische wekker echter al op twaalf
uur en het veteranenlichaam schreeuwt om nachtrust.
De redaktie van de Garnael verwacht echter een "veteranenvoorwoord"
deze week. Als extra noot was vermeld dat het stukje pas op
maandagavond om 18.00 uur ingeleverd hoefde te worden "als
uitzondering"

.

Wat zou daarbij de achterliggende gedachte kunnen zijn?
A. veteranen werken niet op maandag en hebben dan de hele dag

de tijd om een stukje te schrijven of
D. veteranen bellen alle aanvoerders van de. andere teams om het

verslag van hun wedstrijd te horen om te verwerken in het
voorwoord (en dat vergt extra tijd), of

C. veteranen houden van een uitgebreide (late) borrel na hun
wedstrijd en hebben dan niet zoveel tijd meer (of zin) om
een stukje te schrijven op zondagavond.

Welnu, mogelijkheid A zal absoluut tot problemen leiden en
mogelijkheid B zie ik niet zitten (ondanks het feit dat onze
ex+redakteur van de Garnael, een bekend PTT-medewerker , het
beslist toegejuicht, zou hebben)

.

Blijft dus over mogelijkheid C, en daarin kan ik me wel vinden.

Het thuisfront kreeg dus de opdracht om de verhalen van de •

overige teams te verzamelen en over de Veteranen- A wedstrijd
kan ik u melden, dat er goed gefloten werd, de tegenstander een
fantastisch snelle spits had, er een gezellige pot gespeeld
werd. De wedstrijdpunten bleven in. Leiden, maar moreel voelden
wij ons de overwinnaar.
Heren 1 behaalde een gelijkspel tegen Weesp, en Floris hield
een strafbal; Heren 2 won met 2-0 bij Randwijck, mede dankzij
een wereldgoal van Harry de Jong; Heren 3 en Veteranen B verloren
beiden helaas. Overigens schijnt Harro bij Heren 3 bijna het
net aan flarden geschoten te '.ebben bij een strafcorner.
(helaas iets te hoog Harro).
Dames 1 behaalde een ruime 3-0 overwinning in het noordelijkste
puntje van Woord Holland, Dames 2 ging met 1 - ten onder tegen
een sterk spelend Pinoke en onze Dames Veteranen wonnen met
h - 1 , Deze laatsten schijnen elke week vergeten te worden bij
het voorwoord, dus misschien een kans voor hen om ook eens te
mogen schrijven?

TG / Vets A

En inderdaad volgende Garnael zijn de dames Veterinnen aan de
beurt. Graag inleveren zondagavond voor 18.00 uur in de
groene bus

.

Uitslagen zondag 30 september J990:
ZHC 1 - Weesp
Randwijck - ZHC 2

ZHC 3 - Rood Wit
Leiden B - ZHC A
Pinoke B - ZHC B

1 -- 1

-- 2

1 - 2

k .- 2

3 -- 2

Hermes - ZHC 1

ZHC 2 - Pinoke 5

ZHC A - Kraaien

0-3
- 1

k - 1
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Verslag Veteranen A

Als u dit leest hebben wij ( lees vet. A) alweer een prima
wedstrijd achter de rug. Ik zal u niet vermoeien met détails
maar de drie uitblinkers van de wedstrijd wil ik u niet
onthouden

,

•Op de eerste plaats de keeper Rob Beusekom die een prima wedstrijd
speelde maar zo ongeveer de beste spits van Nederland die bij
de veteranen rondloopt als tegenstander had.
Dan onze superspits Jur die voor open goal naast schoot, maar
dat even later ruimschoots herstelde met een schitterend duik
doelpunt (sorry Court dat ik jouw voorbereidende werk niet noem
omdat ik in mijn inleiding maar drie uitblinkers zou noemen),
Als laatste onze rechterspits, wat die man allemaal met een
bal kan is werkelijk pure wereldklasse, voorzet na voorzet kwam
er van de rechterkant, jammer dat onze spitsen nog niet op scherp
staan of zouden we de doelen bij hockey ook met enkele meters
moeten vergroten, zoals waarschijnlijk ook bij voetbal gaat
gebeuren

.

Nog even iets over de sfeer van de wedstrijd. Deze was bijzonder
vriendelijk nadat wij onze tegenstanders al in de eersfce minuut
van de wedstrijd lieten scoren. Toen wij ze tot 3-0 hadden
laten uitlopen kon de wedstrijd niet meer stuk, omdat wij er
voor het massaal toegestroomde publiek toch een wedstrijd van
wilden maken, scoorden wij twee schitterende doelpunten,
waarna wij Leiden nog eenmaal lieten scoren. Kortom een
plezierige partij, die ons boven aan de ranglijst brengt
(oh, sorry, ik heb hem op z'n kop).

Een Vet. A.

Dames Veterinnen A - Kraaien k - 1

Als we Haarlem hadden moeten geloven zou deze wedstrijd voor
ons een makkie worden. Zonder Ineke, Hanneke , Elke en Wil
gingen we vol vertrouwen het veld op. Uit de eerste aanval
van Kraaien werd meteen al duidelijk dat het geen makkie
zou worden. Het werd een pittige partij hockey, maar met
Bertil en Monica in onze gelederen namen we al gauw het heft
in handen. Met de rust stond het 1-0.
Na de rust werden wij beduidend sterker en scoorden we al gauw
2-0. Kraaien kwam nog even sterk terug en kreeg een strafbal
toegekend 2 - 1 .

Maar toen was het snel gedaan en lipen we uit tot k - 1

.

Bertil en Monica hartelijk bedankt voor het meespelen.

Dames Veterinnen A

Nieuwe leden:

Ilona Bernath, p/a Strandweg 1 20^+2 JA Zandvoort
tel. 0250? - 19^31 geb.dat. 13.6.1973

Stefan Verhoef
Cort v.d.Lindenstraat 22 20^2 CB Zandvoort
tel. 02507 - 1 U 8 T geb.dat. 12.9.1983



BUCKLERBIER.
ZOLEKKER DATJE DE
ALCOHOLNIET MIST.



assurantie^finanderingsbedrijf

Voor:

wilhelminastraat 56
postbus 146

2000 AC haarlem
telefoon 023-314755

Verzekeringen

Pensioenadviezen

Financieringen en

Hypotheekbemiddeling

K3GRO* iEER
STER PROGRAMMA'S

Ineke de Graaf Automatisering

Stationsweg 13

0-^1901 AA Castricum

Tel. 02518- 59100

Oa/e ~ iXestaurant

Bloemendaal aan Zee
Tel. 023 - 25 22 80

Ons restaurant biedt u een

UNIEK UITZICHT OVER ZEE
en een menukaart met vele

VLEES- EN VISSPECIALITEITEN

tegen zeer redelijke prijzen.

*

Tevens is onze accomodatie
uitstekend geschikt voor

familiediners, recepties en
andere feestelijke

aangelegenheden.

Graag verstrekken wij u vrijblijven

nadere inlichtingen.

*
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Wedstri jdprogramma zondag 7 oktober 1990

_ . _ , artni 1) oAT/-n scheidsrechters
Scheybeek - ZHC 1 14.30 KG
ZHC A - Bloeraendaal 1^.30 KG J.Goezinne - R.Roodhart
ZHC B - Bennebroek B 16.00 KG H.v.Elk - H.Hoejenbos

ZHC 1 - Eechtrop 1 2 . U 5 KG J.v.d.Brom - G . v . Leenders
Haarlem 2 - ZHC 2 10.30 KG

Lid van dienst: R.Leffelaar 023 - 2801+06

Bardienst: kassa barcommissie
12.30 - 1U.15 uur 1 Veteraan A
1^.00 - 15.30 uur 2 Dames 1

15.15 - 16.00 uur 2 Veteranen B
16.00 - einde 1 Veteraan A

Wedstri jdprogramma zondag 21 oktober 1990

ZHC 1 - Hermes 1 U . 3 KG
ZHC A - HIC A 16.00 KG H.Hoejenbos - J.Goezinne

Forescate - ZHC 1 12.1+5 KG
Hurley 6 - ZHC 2 16.00 KG
ZHC A - Bloemendaal A 12.H5 KG R.Roodhart - T.Gatsonides

Lid van dienst R.Roodhart 02507 - 16253

•

Bardienst: kassa barcommissie
13.00 - 1 U . 30 uur 2 Veteranen A
1 U . 3 - 16,15 uur 2 Veterinnen A
16.00 - einde 2 Heren 1

Opstellingen

:

Heren 1 F.Goezinne, J.Bouman, M.Svart, M.Meyer, R.Hiemstra,
M.v.d.Kooy, G. Polman, W. Jubels, E. v. Derkei, W.Kolk,
N.Blom, A. Jubels

Vets A R. Molenaar, T.Gatsonides, J.Krot, D.v. Bergen,
J.Berendsen, G.v . Leenders , R.v. Leeuwen, D.Roodhart,
R.Hamann, D.v.d. Brink, J.W.T.

Vèts. B B.Balledux, J.Vis, D. Muller, J.v.Hemert, P. Citroen,
Ch. de Muinck, H.Kist, R.Swart, J. Landman,
Y.Kleyhorst, J.K.W., J.Meyer

Dames 1 H.Jansen, M.v.d. Staak 02503 - 21922, S.v.d.Brom,
K.Toenbreker , D.v.Hemert, T.v.d. Brink, J.Bouman,
M.Kist, H.Plantinga, M. Schilpzand , S.Castien, Y.Ovaa,
M . G i e 1 e n

Dames 2 S.Halderman, J. Mulder, L.Balk, M. Dekker, J.v.Gog,
J.Swart, L. Porton, L.Gerrits, M. Polman, M. Jubels,
M.Eysvogel, P. Brugman

Veta A svp Pauline Goll bellen voor de wedstrijd van 21.10.
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DINSDAGVETERINNEN

Het W.U.T. van 25 september j.1. 'is prima verlopen. De sfeer was
goed en daarom wil ik iedereen graag bedanken, die heeft mee
geholpen }pm dit toernooi zo goed mogelijk te doen slagen. Deze
mansen zijn: Thea van Hemert die bijna alles heeft georganiseerd
maar-, op de achtergrond wilde blijven, Anne Miek voor het ont-
vangen van de tams en het welkomstwoord, Jeroen voor de
gezellige muziek en wedstri j dtaf el , Meneer Lindeman, Bertus
Dalledux, Reiner Slotemaker, en Carine Gormiller voor het fluiten,
Helen, Marianne, Ruud, Els, Marijke, Mar ja, Franka, Adinda
en de veterinnen voor het klaarmaken en verzorgen van de

'

bardiensten en lunch etc. en diverse mensen die taarten hebben
gebakken. Ik hoop dat ik niemand ben vergeten.

Ria

Zoals jullie hebben kunnen lezen is het toernooi van 2 oktober
uitgesteld naar 9 oktober i.v.m. afkeuring van de velden door
het slechte weer. Hopelijk wordt het niet nog een keer uitge-
steld.
9 oktober "ï'090 W.U.T. bij de Loenense Mixed Hockey club.
Wij zijn daar vanaf 9-30 uur van harte welkom en staat de
koffie klaar met ....
Opstelling: Cor , Toos, Jennifer, Jet, Henny, Marja, Monique,

Franka, Joke, Louise en Ria.
Vertrek vanaf de Tol om 8.30 uur, rijders: Toos, Ria en J.et.

Dames 1 - Den Helder / Heren 1 - Weesp

Gemengd verslag van Dames 1 en Heren 1 . Om met de Heren te
beginnen, een zeer goede voorbereiding en de dames' hadden een
beetje veel tocht in den Helder. De Heren niet, maar die
hadden weer regen bij de voorbereiding.
Voor de mensen die er niet zoveel verstand van hebben:
de dames 'spelen 1 klasse hoge.r dan de heren, dus hier valt
nie.ts uit te concluderen. Moraal van het verhaal: de dames
hebben gewonnen en de heren hebben gelijk gespeeld.
Met hoeveel? Mo-t u volgende keer maar komen kijken, we
zeggen het lekker niet. De dames willen hun uitslag toch
verklappen 3-0 maar de. heren willen de uitslag nog steeds
(voor biefstuk) niet verklappen (kogelbiefstuk met spek).
Enfin, we gaan door. De dames hadden nog steeds tocht, hebben
34 windmol.ehs geteld (.geen oude) op de heenweg, waarschijnlijk
dus ook op de terugweg.
Eric meldt net even dat hij een zeer goed doelpunt .heeft
gescoord. Maar toch verklappen we de uitslag niet.
De dames (zeggen ze zelf) speelden op midwinterniveau
en dat was het wel eigenlijk. . _

uw privé verslaggever
P.S. Doelpunten bij de dames: Miranda, Tanja, Manon
P.S. 1 toch toverbief stuk
P.S. 2 Eric meldt weer dat hij een leuk doelpunt heeft gescoord.



Alle pasjes met dit

vignetworden razendsnel

bediend doorde
Amro Geldautomaat.^

24 Uur per dag kunt u nu

bij ons terecht. Ook als u klant

bent van een andere bank.

Kerkplein 7, Zandvoort

AmroBank Lil

KTOERKOOP iReisburo Zonvaart
ALKMAAR • CASTRICUM • HEERHUGOWAARD • UITGEEST • ZANDVOORT

Voor elke prijs op reis met

Toerkoop Reisburo Zonvaart

2O!0 Al ZANDVOORT
Pos-bus 460
Gro!e KrocKl 20
Telefoon |0250?| I25ÓO
Te!e.: 57385 zontunl

ANVR

WAXFLI TOUR LTO (™il»Oüdl) 775.00 1699.00

DIAMOND MAX (rrwul weodi) 449.00 949.03

POWER MAX (n-julwoodll 299.00 675.00

lazenqer.
X.T.C.

EUROSTAR
JAN ST6PHENS0N
ROYAL PANTHER

mhmi

575,00 1299.00

325.00 675.00

325.00 675.00

425,00 945.00

SAM SNEAO
PATTY BERG
BERNARO LANGER
NICK FALDO

I vtoodi) 325.03 795.00

I woodl) 325.0>] 795.00

395.00 865.00

385.00 899X0

LvnKW
TIGRESS G GRAFHITE

PARALLAX

C%Qtmshéa

1075.013 2200.CO

650.03 1899.00

BLACK BOXER GRAPHITE

IATERI
IMPACT

SAPPHIRE

TOP SCOT

(ratll «oodll 333.CO 699.03

(«tul «oodil 333.00 699.00

(r->ul «oodi) 333,00 699.00

Taylor,

\0^TMade"
METALWO0OS VA

LANIG. DUNLOP. SLAZENGER. PING.

BEN SAYERS.WILSON.

PING.V.'ILSON, SLOTLINE,

BEN SAYERS.

MOTOCADDY ELECTRIC GOLF TROLLEY 1399.00

IncL accu tn lad«

ALUMINIUM LICHT GEWICHT 169.00

TITLEIST 2000 299.00

KINBAG 700.00

KAR MET ZIT '93.00

AGU SPORT QUARIUS JACK
AGU SFORT QUARIUS BROEK
AGU SPORT SPORT.

PRINGLE TRUIEN.

349.00

163.00

149,00

ACCESSOIRES 8c CADEAU ARTIKELEN

EEN KEUS UIT EEN UITGEBREIDE ASSORTIMENT

PINB*

ADIDAS
COTSV.OLO

FOOTJOY
KINEES

STUBURT

GOLF 3ALLEN

DUNLOP DDH
DUNLOP 65 i

DUNLOP POWERMAX

SLAZENGER 460

SLAZENGER CHALLENGE

TOP-FITE XL1

WILSON ULTRA

a. 163.00

J. 155.00

a. 219.03

». 259.00

J. 135.00

64.95

59,95

39,95

64.95

4495

COLOR CODED FITTING CENTRE

Promoot uw
bedrijf

met

uw
logo

bedrukt op Golf ballen

"GOLFERS"

• Golf - Artikelen

• Reparaties

• Bedrukken van Gollballen

Golfclub MARIENWEIDE

Rood / Wit Hockey terrein

Zwaluwenweg 1

1

2011 HC Aerdenhout

•^ Tel. 023 -246245

Fax. 023 - 246245 /



365 DAGEN PER JAAR GEOPEND

goudgele frites

versgebakken

' V*

<7w *

fevOO^KWAÜTEIT ƒ% /

even een kroketje halen bij

AUTOMATIEK-SNACKBAR

g

KERKPLEIN 5 ZANDVOORT

SPORT

KERKSTRAAT 6a

2042 JE ZANDVOORT
TEL 02507- 18655

ZONDAGS GEOPEND VAN
1 TOT 6 UUR.

Sportspecialist

voor o.a.:

Kappa

Nike
Reebok
Adidas
Asics Tiger

Diadora
New Balance
Converse
Lotto

Champion
Cruyff

Umbro

400 SOORTEN

VELD, ZAAL EN RUNNING SCHOENEN

ZHC LEDEN 10% KORTING

Versteege 's IJzerhandel

Dealer Pluspunt en Krugotex verven

Ook voor al uw

• Uzerwaren
• Gereedschappen
• Tuingereedschap
• Elektrische artikelen

• Skill - Black and Decker
elektrische gereedschappen

• 'Doe het zelf' artikelen

• Sloten- en Sleutelservice

Pakveldstraat 19 - Tel. 1 2554
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Uitslagen van zaterdag 29 september

Jongens Meisjes

Castricum A2-ZHC Al 0-13 ZHC A - Alliance A2 7-0

ZHC A2 - Alliance A2 2-0 Purraerend BI -ZHC B 4-1

Alliance C3 - ZHC C 1-6 ZHC C - Alliance C4 4-1

Jongens Zandvoort Al - Bennebroek A2 12.00 KG Jeroen G. - Rinse
Rood Wit A3 - Zandvoort Z2 14.30
FIT B2 - Zandvoort B 12.00 KG
Zandvoort C - FIT C2 13.30 KG Kr.Cliteur -

Hr. D. Muller
Meisjes Kikkers Al - Zandvoort A 14.00 KG

Znadvoort B - Heerlijkheid BI 13.00 Jeroen B - Tanja
Zandvoort C - Myra Cl 15.00 KG Gillis - Wouter S.

BARDIENSTEN ZATERDAG C OKTOBER
_.....—_—_ _ „ «.._

een van de ouders van: kassa:

10.00 - 12.00 uur : Robert Faase Jelly Berendsen
12.00 - 14.00 uur : Marti in Aarens Hanneke Roodhart
14.00 - 16.00 uur : Martij n Rovers Henriette Bryan
16.00 - 18.00 uur : Nina Tump Ada de Muinck

Opstellingen

Jongens Al : wordt op de training bekend gemaakt
Coach : R.Leffelaar tel. 023 - 280406

Jongens_A2: wordt op de training bekend gemaakt
Coach"" '"": T.Gatsonides tel. 023 - 246224
Verzamelen op Duintjesveld om 13.30 uur met de FIETS

Jongens_B : S. Bryan - G.J.Cense - D.Menkhorst - F.vd.Mije - P.v.d.Mije
tel. 16018 - D. Molenaar - N.Castien - M.Smits - P.Koenekoop
I.Molleruo

Coaches : Miranda Schilpzand tel. 17485 - Danielle v. Heroer t tel. 14532

Verzamelen in het clubhuis om 11.00 uur
Rijders : Bryan - Koenekoop - Mollerus

Jon2ens_C : J.Gatsonides - L.Menkhorst - A.Samsuria - M.v.d.Bos - T.Retra
Q.Niemöller - M.Wiltenburg - S.Bodamer - M.J.Castien -

M. Rovers - R.J.Gerrits
Coach : P.Castien tel. 16828

L^iSjes_A : C.Görmiller - L.V.Hemert - J, Koper - L.Meijer ing - C.Riemersraa

K.Scheffer - H.Plantenga - S.Castien - J.Bouman - M.Morrien
C.Bruijnzeel - C.de Muinck

Koach ï R.Gatsonides tel. 023 - 246224
Verzamelen op Duintjesveld om 12.30 uur
Rijders : Gatsonides - Scheffcr - Bruinsma

Meisjes_B : A.Amende - S.den Boer - D.v.Duuren - S.Bruijn - S.Faber -

E.Meijering - C. Verburg - W.Ackermans - R.Willigers - D. Jonker
T.v.d.Berg

Coach : R.Willigers tel. 16414

.
•

•
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Meisjes_C : Z.de Kuijer - N.de Kuijer - E. de Muinck - P.v.Liemt - L.Korper
N.Tump - A.v.d.Kaak - M.Bluijs - K.v. Gameren - M.Granetia

Coach : F.v.d.Haak tel. 17313

5IJ_!HUISWEpSTRIJDEN_E^

Ouder/jeugdtraining : ouderen ; Joop Berendsen
Jeugd : Leonie en Bart

Verslagen

Meisjes A - Alliance
Zaterdag 29 september om half twee begon de strijd tegen Alliance.
Aangezien wij met 12 meisjes waren en de tegenstanders met 9, offerden
Chantal en Corrinè zich op om ieder een helft met de tegenpartij mee te
spelen. Na de Ie helft stonden we al 2-0 voor. In de 2e helft scoorden
we nog 5 doelpunten, waarvan er 3 door Corrine onze ttop6coorder.
Uiteindelijk was het 7-0, het gaat dus prima'.!!

MA1

Jongens A heeft afgelopen weekend tegen Castricum A2 gespeeld. We hadden twee
auto's om er naartoe te gaan, dat bleek genoeg want we waren slechts met
negen man. De jongens waar wij tegen speelden (op gras) waren eerste jaars A.

Je zag ook duidelijk dat dé meesten van hun het snellere en hardere spel (?)

nog niet gewend waren. We hebben met +^ 13-0 gewwonnen. Vergeleken met de
24-0 van meisjes A (of was het B) een paar jaar geleden, is dit nog niks, maar
toch vind ik het nog vrij veel. We hebben Castricum in de 2 e helft veel
kansen gegeven, maar ze kregen de bal er maar een keer in en toen was het
buitenspel en werd het doelpunt afgekeurd. Mocht jongens Al niet in de eerste
categorie worden ingedeeld, zou dat heel jammer zijn, want om het verdere
seizoen allemaal tegenstanders als Castricum A2 te treffen lijkt ook leuker
dan het is. Aankomend weekend de laatste wedstrijd in de voor competitie,
thuis tegen Bennebroek. Tot dan.

Jongens Al

.

Ha die B-meiden
Het ging niet zo als we verwacht hadden maar het kon slechter. We hebben
geprobeerd met 8 man de ballen uit het goal te houden maar 4x ging het mis.
Maar.... de prachtige duikvlucht van Tsjakine zullen we voorlopig niet
vergeten! Uitslag is 4-1 verloren maar volgende week spelen we op ons best
want daarna kunnen we 2 weken uitrusten. Doei hè!

Groetjes Bren + Rebec.

Zandvoort C-Alliance C3 jongens
Hoewoi. 't heb de afgelopen week veel leuk commentaar ontvangen over mijn
smurfenverslag. Hierbij zat ook de vorige vraag hoe kom je d'r op? Simpel
ik had gewoon een meilige bui, en geen zin om het in het Frans te doen. Ik
hoop trouwens dat u niet al te veel moeite heeft gehad met het vertalen. Maar
genoeg geouwe smurfd voor deze keer, komt 'ie weer.
Afgelopen zaterdat, 12.07. Ik kom aan op het hockeyveld, samen met Robin-Jan
Dumpkid, beter bekend onder de naar Martijn III, is er dan al. De rest van
het soepie probeert op allerlei manieren onder de fietstoch uit te komen,
onder andere door een paar rondjes te trekken op de crossbaan. Als meneer
Castien aankomt, heeft iedereen op zijn manier laten merken dat hij
Karate Kid II of Rambo heeft gezien, Vooral Martijn III en Thijs zien er
lichtelijk blauw aangeschoten uit (of dat door Karate Kid of door Rambo komt
weet ik niet). Nog voordat we halverwege zijn, is mijn rolletje Mentos op,
omdat ik zo nogig moest trakteren. Na een zeer vermoeiende rit bereikten
wij eindelijk Allinace zonder ook maar één lekke band, knap he? En in
plaats van onderdelen te missen, kreeg Quibus het voor elkaar om tijdens
deze tocht een passende kettingkas voor zijn fiets te vinden.
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Geheel verzorgde excursiereizen

Groepsreizen

Dagtochten
Weekendarrangementen
Schoolreizen

Schoolmeerdaagse
Reisbureau
Touringcarbedrijf

Touroperating

Castricum
02518-59001

Telex 71245

n
Haarlem

® LID GARANTIE FONDS

o/ü\o

Auói

G

Dealer van Zandvoort

en omstreken

B. van Alphenstraat 102/van Lennepweg 104

2041 KP Zandvoort, tel. 02507- 14565

*fc
Auc, van de* Mij

Coiffures
ttevnard-Mjimut
voor hem en haar

Uitsluitend volgens afspraak,

('s maandags gesloten)

Schoolplein 4 - Zandvoort

Tel. 02507 - 15880

1
e

Marisstraat 13a - Telefoon 151 86- Zandvoort

SCHILDERS- EN AFWERKINGSBEDRIJF
BINNEN- EN BUITENSCHILDERWERK

BEHANG- EN GLASWERK

Nu ook het adres voor uw
WONINGSTOFFERING

Kamerbreed tapijt, Novilon, Tredford etc.

Desgewenst vakkundig gelegd.

Vitrage's en overgordijnen - Wandbespanningen

HERMAN HARMS

( SIide bizz)
Grote Krocht 22 -Zandvoort

uw drukker voor:

geboortekaartjes

huwelijkskaarten

en uw handelsdrukwerk

drukkerij van petegem b.v.

kerkpad 6 - tel. 02507-127 93

postbus 54 - 2040 ab zandvoort
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De wedstrijd kon beginnen. Na pas 5 minuten stonden wij met 1-0 achter door
een communicatie foutje tussen Markjan en mij (en toch had ik gelijk).
Maar ondanks de tegenwerkende scheidsrechters maakte Pepijn, die voor
Michiel inviel 1-1. Quibus rood zijn kans wat wil je ook met zo'n neus?
en maakte er 1-2 van. Achterin werd het langzamerhand weer zoals altijd:
SAAI.Punica man (zijn echte naam schiet me niet zo gauw te binnen) scoorde
vlak voor de rust 1-3, en zo konden we met een gerust hart gaan rusten.
De rust bij Alliance was minder rustig, de helm van hun keep was te klein,
(hoe zou dat nou komen, zo plotseling?) De keeper werd tijdens de wedstrijd
verwisseld, maar daar konden wij geen misbruik van maken. De stand bleef
dus 1-3, Tot halverwege de 2e helft, teon Punica ma (en wééééf weet ik zijn
naam niet) schitterend scoorde. Alliance kreeg zijn 10e strafcorner, tegen,
maar aangezien daar nog niet lang genoeg op is getraind, werd ook deze keer
gemist. Ik werd gewisseld met Quibus, die het daar duidelijk niet mee eens
was. Volgende keer beger! Maar op deze manier stond ik wel met mijn neus er
bovenop, en zag ik hoe Antar helaas miste, en Pepeijn en Jim (alweer)
scoorden. 1-6. Deze stand bleef onveranderd tot het eindsignaal. Alweer
gewonnen (niet dat het echt van pas kwam, want een vlug rekensommetje leert
ons al gauw dat we een categorie joger worden ingedeeld).
Maar ook op de terugweg kregg gelukkig niemand het voor elkaar om een boom
of iets dergelijks heengewuouwen te komen zitten, en konden wij weer een
volle schoolweek uit gaan rusten voor de volgende wedgtrijd.

CHIIERIO martij n W.

PS1 Michiel, waar was je? Pepijn, bedankt voor het invallen.
PS2 Er wordt mij altijd gevraagd of zO'n verslag korter kan. Maar

natuurlijk. Als ik' e een keertje weinig tijd heb (wat beslifit
nog wel eens zal voorkomen) zal ik het eens doen.

PS3 Jongens, ga ajb (alsjeblieft) eens aan die strafcorner werken,
zowel offensie als defensief, want het is nu met de bok.

PS4 Voor deze week geen PS-jes meer.

GROOTSTE BEK VAN DE WEEK... ik ben toch wel vergeetachtig aan het worden.

Er is weer heel wat afgekrijsd deze week. Dezw week zou het trouwens
aardig rustig zijn, want Thijs en Martijn III zijn op werkweek.
Dus, sla je slag.

Thijs Retra 3 punter
Lodewijk Menkhorst 2 punten
Robin Jan Gerrits 1 punt

Het seizoen is nog maar net begonnen, maar het wordt bij ons al een
beetje duidelijk wie er numero uno gaat worden. Bij u ook?

De jury
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Twee .uitwedstrijden van de jongens D en E. Aan de uitslagen te zien, hebben
ze een hele goede wedstrijd gespeeld. Volgende keer graag een verslagje
over jullie wedstrijden» Drie thuiswedstrijden, waarvan de meisjes D hebben
gewonnen, Nienke en Kristien hebben de doelpunten gemaakt. Jammer Janine,
dat Haarlem in de laatste 2 minuten nog één doelpunt maakte.
Meisjes E verloren hun wedstrijd, maar ze hebben heel leuk gespeeld.
En dan de eerste wedstrijd van de jongens F. Wat verlegen in het veld,
vreemde kinderen cm tegen ce spelen en een nieuwe coach. Jullie hebben erg
je best gedaan, goed kijker, naar elkaar en goed luisteren naar de coach.
Verliezen is niet erg, als de wedstrijd zelf maar leuk was.

Je wordt z lek en kan niet speler., vraag dan aan je ouders of ze de coahc
willen bellen dat je niet kan si eletli Ook als je een feestje hebt, of je '

moet mee naar je oom en tante oi oma on opa. Altijd je coach bellen.
Het telefoonnummer van je coach staat bij de opstelling van het team
waar je in speelt,

Uis lagen van 2.9 september

Jongens Reisjes

Kikkers D- Z'voort D 0-6 Z'voort D __ Haarlem D 2-1

Bennebroek - Z'voort E 1-5 Z'voort E - Bloemendaal E4 0-3

Z'voort F - Strawberries F 1-0
•

i .

5^B2IENSTE_N_ZATERDAG_6_gKTOEER

een van de ouders van: kassa:
10.00 - 12. CO uur i Robert Faase Jelly Derendsen
Ï2.00 - 14.00 uur t Martij n Aarens Hanneke Roodhart
14.00 - 16.00 uur : Martijn' Rovers Henriette Bryan
16.00 - 18.00 uur : Nina Tump Ada de Muinck

Ouder /jeugd training : ouderen -• Joop Berendsen
jeugd - Leoiiie en Bart '

• . . . . .i

WEDSTRIJDPROGRAMMA ZATERDAG ó 0KT0BER_

Jongens Zandvoort D - Eechtrop ,;1 10.30 KG
Zandvoort El -Haarlem E3 10.30 KG
Zandvoort F - VRIJ

Meisjes HBS Dl - Zandvooit D 10.00 KG
Allianee E2 - Zandvoort El 10.45 KG

J2DSêB5„2 : 1°ine " Siraon - Erik - Tim - Wiebe - Patiick - Justin - Robert
Coach"" • C.Wiltenburg tel. 13608
Aanwezig zijn in het clubhuis cm 10.00 uur

J2SSêI}S_I? : Siök - Jorrit - Nick - Milan - Jordy •• Lars •- Remco
Coach t J, Landman tel. 16125
Aanwezig zijn in hot clubhuis om !0.00 uur

Meisjes__D : Nienke - Lotus - Kris tien - Janine - Maaike - Lenny - Cherl n*-t-P

Marieke
Coach : de Ridder tel. 17064

Aanwezig zijn op het clubhuis om 09.15 uur
Rijders : de Ridder - v.d.Mije

L^iiÜêfL? : Anne - Intan 1 Lara - Victoria - Kelly - Janine - Petra
Coach i 3, v. Bargen til. 19358
Aanwezig zijn op het clubhuis om 10. fr; uur
Rijders : v, Bergen - do Kuij er/ Groen
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OP DINSDAG 9 OKTOBER IS ER GEEN TRINING VOOR DE JONGENS EN MEISJES E en F

Iedereen die wil, kan op donderdag 11 oktober komen trainen

.

•

.

De allereerste wedstrijd_van^jongens_F

Wat onwennig begonnen we aan onze eerste wedstrijd tegen Strawberries

.

Ook voor jullie coach was het een beetje wennen met al die nieuwe gezichten.
Het was te merken dat de strawberries al voor het tweede seizoen met elkaar
spelen. Toch hebben jullie je goed verdedigd tegen die grote jongens, maar
uiteindelijk waren ze te sterk voor ons en wonnen ze met 1-8. Jullie coach
denkt wel dat dit het begin is van een leuk waar we veel plezier met
elkaar zullen hebben.

PS ik hoop dat Mare er volgende ook bij is.
;

•

Groetjes van de coach.

Zandvoort tegen Bloemendaal
Wij heben leuk gespeelt maar wel verloren bloemendaal was heel erg goed
het werd 3-0 voor bloemendaal ik vond het wel jammer dat we verloren haden
de volgende keer beter.

Van Anne

Zandvoort D- Kikkers D
We kwamen er aan. We wisten even niet waar de kleedkamers waren. Maar
gelukkig wees één van de kikkers het ons aan. Justin was keeper en ik was

aanvoerder. Ik was midvoor en ik maakte het eerste doelpunt 1-0.

Toine maakte het tweede doelpunt 2-0. Het vierde doelpunt maakte Erik
A-0. En de eindstand was 6-0 voor ons

Rohert doei'. I !!

Zandvoort - Haarlem meisjes D

We hebben tegen Haarlem gespeeld. Het was mooi weer dus heet!!
Het was een leuke wedstrijd. En daar kwam Nienke hoor. Ja, Ja, Ja, Jeej

een doeipunt 1-0 voor ons en het tweede was van Kris.

De scheid zij nog twee minuten te gaan. En daar kwam Haarlem hoor.
Dus de eindstand was 2-1 voor ons

PS goed gespeeld meiden
PS lekker weer op kunstgras

Nou doei!!! Janine



SPORT & SPORTMODE

voor

HOCKEY
TENNIS

GOLF
SKI

GrethadeBruijnSpon
Twijnderslaan 7 - Haarlem - Telefoon: 319533

In geldzaken merkt u wat een goed contact met de bank waard is. Bij de ABN Bank

kunt u rekenen op sterk teamwork. Of het nu gaat om sparen of' lil LI \ |T^fW"W
lenen, beleggen of verzekeren, wij weten wat er op het spel staat. LkLliiJ^^lLLj

Openingstijden : ma - vr. 09.00 - 16.45 uur

Vrijdagavond-openstelling 18.30 - 20.00 uur Grote Krocht 12, Zandvoort.
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HEACH HOTII.
ZANDVOORT HOLLAND

TELEFOON

02507-15662

SCHOONHEIDSSALON

ZONNEBANKEN

MASSAGE

FITNESS

SAUNA

BAR

Voor al uw

SPORTOPNAMEN

ONTWIKKELEN & AFDRUKKEN

ZEER VOORDELIG

BIJ

FOTO QUELLE

DRUGSTORE MOERENBURG
HALTESTRAAT 1 - TELEFOON 16123

Uw OPEL - GM adviseur

C.F. van der Vorm

Corsa

Elvan lentopel
zandvoort
Kam. Onnesstraat 15,

2041 CB Zandvoort.

Tel. 02507 - 15346

Nieuwe- en Inruil FORD's?
Autobedrijf J. JONGSMA!
Curiestraat 8.

Telefoon: werkpl.-mag.: 12323
showr.: 13360

OFF. FORD Service en Verkoop

ieuwe- en .

RENAULT's?
Autobedrijven RINKO!
Curiestraat 10.

Telefoon: werkpl.-mag.: 12323
showr.: 13360

OFF. RENAULT Service en Verkoop


